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ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανακοίνωση σχετικά με αίτηση που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ —
Αναστολή προθεσμίας
Αίτηση προερχόμενη από αναθέτοντα φορέα
(2015/C 217/09)
Στις 16 Ιανουαρίου 2015 η Επιτροπή έλαβε αίτηση βάσει του άρθρου 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας
2004/17/ΕΚ (1). Η πρώτη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της αίτησης είναι η 19η Ιανουαρίου 2015.
Η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε από την εταιρεία Flughafen Wien και αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκμετάλ
λευση μιας γεωγραφικής περιοχής για την παροχή αερολιμενικών ή άλλων τερματικών εγκαταστάσεων σε αερομεταφορείς στο
έδαφος της Αυστρίας. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 93 της 20ής Μαρτίου 2015, σ. 22.
Σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της προθεσμία
130 εργάσιμων ημερών για να λάβει απόφαση σχετικά με την εν λόγω αίτηση. Αυτή η αρχική προθεσμία λήγει στις 30 Ιουλίου
2015.
Σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο 2 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος ή από
τον αιτούντα ή από την ανεξάρτητη εθνική αρμόδια αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική αρχή να παράσχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες ή να συμπληρώσει ή να διευκρινίσει τις πληροφορίες που έχει υποβάλει, εντός κατάλληλης προθε
σμίας. Στις 27 Φεβρουαρίου 2015 η Επιτροπή ζήτησε από την εταιρεία Flughafen Wien να υποβάλει συμπληρωματικές πλη
ροφορίες έως τις 13 Μαρτίου 2015. Στις 20 Απριλίου 2015 η Επιτροπή ζήτησε από τις αυστριακές αρχές να υποβάλουν
συμπληρωματικές πληροφορίες έως τις 18 Μαΐου 2015.
Σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο 2 δεύτερη περίοδος της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, σε περίπτωση καθυστερημένων ή ημιτελών
απαντήσεων στο αίτημα της Επιτροπής για διευκρινίσεις ή για συμπληρωματικές πληροφορίες, η προθεσμία των 130 ημερών,
όπως ορίζεται ανωτέρω, αναστέλλεται για την περίοδο από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο αίτημα για την υποβολή
πληροφοριών έως την παραλαβή των ολοκληρωμένων και ορθών πληροφοριών.
Συνεπώς, η τελική προθεσμία εκπνέει 90 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή των ολοκληρωμένων και ορθών πληροφοριών.

(1) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.

